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In verband met COVID-19 kunnen wij helaas geen fysieke Algemene Ledenvergadering houden.  
Om te voldoen aan hetgeen in de statuten staat vermeld heeft het bestuur een schriftelijke Algemene 
Ledenvergadering uitgeschreven. 

 
 

Agenda schriftelijke Algemene Ledenvergadering VG-Océ 15 mei 2021 
 
1. Bestuursmededelingen 

a. Bericht van de voorzitter 
b. In memoriam overleden oud-Océ collega’s in 2020 

 
2. Notulen vorige vergadering (schriftelijke Algemene Vergadering 3 december 2020) 

 
3. Verslag secretaris 2020 

 
4. Financieel overzicht 2020 

Financiën 2020 
Het verslag van de Kas Commissie 2020 en Decharge bestuur 2020 worden doorgeschoven naar 
de volgende vergadering 
 

5. Herbenoeming bestuursleden 
Volgen het rooster van aftreden van het Bestuur van de VG-Océ treden in april 2021 de 
volgende bestuursleden statutair af: 

a. Mevrouw Marij Verlinden, bestuurslid sinds 9 mei 2012 en 
b. De heer John Gaal, bestuurslid sinds 29 april 2015 
 
Het bestuur stelt voor beiden te herbenoemen voor een periode van 3 jaar en verwijst 
hiervoor naar de bijgevoegde motivatie en aanbeveling. 
 
Een voordracht van nieuwe bestuursleden door de leden moet statutair schriftelijk met steun van 
minimaal 5 VG-Océ leden worden ingediend tot uiterlijk het begin van de Algemene Ledenvergadering 

 
6. Rondvraag 

a. Vragen aan het bestuur schriftelijk te stellen aan het secretariaat (info@vg-oce.nl) 
 
 

 

 
Secretaris VG-Océ 
  

mailto:info@vg-oce.nl
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Algemene Ledenvergadering 15 mei 2021 

Van de Voorzitter 
 
Versoepeling? 
Als ik dit schrijf is er nog geen sprake van versoepeling, althans niet van de generieke 
overheidsmaatregelen om de derde golf van de Coronacrisis beheersbaar te houden voor onze 
ziekenhuizen en zorginstellingen. Soepelheid wordt wel verwacht van de bevolking, jong en oud, van 
multinationale bedrijven en zelfstandige ondernemers zoals in de horeca, van culturele instellingen, 
van sportclubs en van verenigingen zoals de VG-Océ.  
 
Soepelheid, aanpassen en overleven zijn de kernwoorden van deze tijd. Wij allen hebben het 
afgelopen Coranajaar bewezen de nodige souplesse te hebben, en ons te kunnen aanpassen aan de 
omstandigheden en met alle beperkingen te kunnen overleven. Hulde voor iedereen, maar leuk was 
het niet! Er werd en wordt veel van ons gevraagd en het wordt steeds moeilijker dit allemaal op de 
brengen en onze vrijheidsbeperkingen te aanvaarden en na te leven. De offers zijn groot, zowel 
sociaal als economisch, maar vooral wij kwetsbare ouderen mogen dankbaar zijn dat de samenleving 
dit voor ons doet. Solidariteit blijft een groot goed in de maatschappij, dit geldt zowel voor de 
Coronamaatregelen, alsook voor de herziening van ons pensioenstelsel. Wij ouderen zijn straks voor 
het overgrote deel gevaccineerd en zouden dan in principe weer alles mogen om van ons 
(uitgeholde) pensioen te genieten (als nieuwe varianten van het virus weer geen roet in het eten 
gooien). Toch zullen wij ons nog aan de regels moeten blijven houden totdat het gevaar voor allen, 
oud en jong, is geweken, en de maatschappij na vaccinatie weer terug kan naar wat voor Corona 
“normaal” was. 
 
Toch denk ik dat het “normaal” van voor Corona nooit meer helemaal hetzelfde gaat zijn. Wij gaan 
merken dat ons denken en doen door de gigantische en mondiale impact van corona toch 
aanmerkelijk veranderd zullen zijn, al kunnen we dit nog niet helemaal overzien en benoemen. 
Wellicht is die verandering ook hoogstnoodzakelijk voor de toekomst van onze kinderen. Overleven 
staat na vaccinatie wellicht minder op de voorgrond, maar soepelheid en aanpassingsvermogen 
blijven vereist. 
 
Algemene Ledenvergadering (ALV) 
Ook ten aanzien van de ALV die wij normaal in april houden is soepelheid en aanpassen noodzakelijk.  
In principe hebben wij 2 keuzen: 
1. Uitstel van de ALV totdat dit weer mag, alle 65+ leden gevaccineerd zijn en wij weer bij R&D 

kunnen vergaderen, of… 
2. Weer een schriftelijke ALV om u tijdig te informeren over alle huishoudelijke en financiële zaken 

en een luchtige ALV op een nader te bepalen tijdstip zodra dit weer kan. 
 
Vanwege alle onzekerheid op dit moment en het belang van regelmatige communicatie naar onze 
leden hebben wij gekozen voor de laatste.  
Eind april/begin mei ontvangt u de agenda en alle voor een schriftelijke ALV op 15 mei 2021 vereiste 
stukken met de nodige toelichting. Alleen het verslag van de kascontrolecommissie zal waarschijnlijk 
ontbreken omdat de commissie een fysieke vergadering wil houden met de penningmeester en nog 
niet alle leden voor 15 mei gevaccineerd zullen zijn. 
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Wij hopen dat u onze voorstellen aangaande: 

1. De herbenoeming van de beide bestuursleden 
2. Toevoeging van het batig saldo aan de algemene reserve  

van harte zult ondersteunen. De decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid in 2020 zal dan 
bij de volgende vergadering op de agenda komen. 
 
Jammer dat wij elkaar weer niet in levenden lijve kunnen ontmoeten en bijpraten onder het genot 
van een drankje! Wij hopen dit in 2021 toch nog een keer goed te kunnen maken met een extra 
bijeenkomst; zodra de omstandigheden dit toelaten en daarover meer duidelijk is zullen wij u 
informeren.  
 
Koepel Gepensioneerden 
Zoals u weet behartigt de Koepel Gepensioneerden (o.a.) de pensioenbelangen van de aangesloten 
verenigingen, en dus ook die van onze leden. De problematiek bij de uitwerking van het 
pensioenakkoord is zeer complex en de politiek (lees minister Koolmees) is weerbarstig. De 
uitkomsten van alle overleg zijn tot nu toe voor de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden 
niet rooskleurig. In januari jl. hebben wij daarom het bestuur van de Koepel Gepensioneerden 
verzocht de diplomatieke aanpak om te buigen naar een meer activistische-, of zelfs juridische 
aanpak. Dit verzoek is positief ontvangen en de Koepel Gepensioneerden is momenteel daaraan hard 
aan het werk. 
 
Inmiddels heeft de Koepel Gepensioneerden in de persoon van John Kerstens een zeer bekwame 
nieuwe voorzitter gevonden. John Kerstens is oud-vakbondsbestuurder en oud-(PvdA) kamerlid met 
een gedegen kennis van de pensioenmaterie en tevens goed ingevoerd in het Haagse politieke 
circuit. Wij zijn blij met deze benoeming en koesteren hoge verwachtingen van zijn aanpak. 
 
De volledige inhoud van deze beide berichten kunt u natuurlijk nalezen op onze website. 
 
Communicatie naar onze leden 
Zonder uw feedback is richting geven aan de activiteiten van de vereniging door het bestuur toch 
navigeren met een beslagen kompas.  
Wij weten niet echt wat onze leden van de vereniging verwachten en in hoeverre wij aan de 
verwachtingen voldoen. Wat is voor u de waarde van uw lidmaatschap en hoe kunnen wij als 
verenigingsbestuur de waarde van uw lidmaatschap verhogen? Wat vindt u van onze communicatie 
door middel van nieuwsflitsen, nieuwsbrieven, ALV’s en onze website. Wat vindt u van de ALV’s, de 
onderwerpen, de sprekers? 
 
Gezien de vele vragen die er bij ons leven, hebben wij besloten een (digitale) enquête op te stellen 
om uw mening te peilen over dit soort onderwerpen en daarmee een helder kompas te krijgen voor 
de toekomstige activiteiten van de vereniging. Wij hopen natuurlijk goed op koers te liggen maar 
stellen uw mening, uw suggesties en ook kritische noten zeer op prijs. Help ons a.u.b. met uw 
respons als u de enquête binnenkort ontvangt. 
 
De enquête wordt naar alle leden gestuurd van wie wij een emailadres hebben. Mocht u tot nu toe 
de informatie van de VG-Océ per post ontvangen, maar wel beschikken over een emailadres dan bij 
deze het verzoek dit door te geven aan ons secretariaat: info@vg-oce.nl. 
  

mailto:info@vg-oce.nl
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Ledental 
De VG-Océ telt momenteel ca. 850 leden; evenals bij andere seniorenverenigingen loopt het ledental 
voornamelijk door sterfte, ouderdom en minder aanwas terug. Dat is jammer en vermindert de 
slagkracht van de vereniging. Help ons daarom om relevant te blijven door zelf in ieder geval lid te 
blijven en uw bekende (ex)collega’s aan te sporen lid te worden als zij dit nog niet zijn. Hoe meer 
leden, hoe meer invloed wij kunnen uitoefenen. 
 
In memoriam  
Wij gedenken in stilte onze collega’s die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. De lijst met namen 
treft u bij de stukken van de ALV aan. 
 
Uit de bestuursschool geklapt 
Ook het afgelopen halfjaar heeft het bestuur zich aangepast en alleen via “Zoom” en e-mail kunnen 
vergaderen. Ook al hadden we op gepaste afstand fysiek kunnen vergaderen dan konden wij bij R&D 
vanwege de geldende regels bij Canon PP niet terecht.  
Toch bruist het binnen het bestuur van de activiteiten op allerlei gebied.  

• Marij is altijd enorm druk met het secretariaat en ook met het klaarmaken van de stukken voor 
onze ALV’s en die van de Koepel Gepensioneerden. Tevens ondersteunt zij het bestuur van de 
Koepel Gepensioneerden en helpt zij de nieuwe voorzitter John Kerstens bij het inwerken.  

• Jo heeft keurig op tijd de jaarrekening opgesteld en aan de kascontrolecommissie voorgelegd en 
(op een paar na…) de contributie voor dit jaar geïncasseerd.  

• Martin is o.a. zeer actief met de nog altijd wat moeizame op- en inrichting van de VG-PME en de 
relatie met PME.  

• John doet verslag van de algemene ledenvergaderingen van de Koepel Gepensioneerden en de 
vergaderingen van ons bestuur.  

• Henk verzorgt al onze berichtgeving en heeft een prima opzet gemaakt voor de verfrissing van 
onze website en vertegenwoordigt samen met Martin ons bij de regio Zuid van de Koepel 
Gepensioneerden.  

• Het doet mij genoegen te melden dat Enwieke zich inmiddels uitstekend heeft ingewerkt en zich 
onder meer inspant om kortingsvoordeel voor de leden te behalen. Over al deze onderwerpen 
hopen wij u binnenkort meer te kunnen vertellen.  
 

O ja, en wat ik doe? Ik geef af een toe links en rechts een duwtje om aan te moedigen of trek aan de 
handrem, maar dat is gelukkig zelden nodig. Het is fijn om voorzitter te zijn van een bestuur van 
gemotiveerde zelfstarters en ik hoop dat u dat eveneens op waarde weet te schatten. 
 
Verder schreef ik dit verhaal… Houd nog even vol! 
 
Met collegiale groet namens het Bestuur van de VG-Océ 
 
Gerco Wilbrink 
 
PS. Bij het ter perse gaan van deze brief zijn de nieuwe besmettingen vooral ook in Limburg nog 
ongekend hoog. Tegen advies van de medische wereld in heeft de regering o.a. toch besloten dat 
vanaf 28 april de terrassen ’s middags weer open mogen en u weer zonder afspraak mag winkelen. 
Dit om ook de aan de economische belangen tegemoet te komen in de afweging. Geniet van de 
herwonnen vrijheden, maar blijf voorzichtig!  
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IN MEMORIAM 

            In 2020 zijn overleden onze oud-collega’s: 

 

NAAM GEBOORTEDATUM GESLACHT 

J. Holgen 28-02-1947 Vrouw 

J.L.M. Julicher 16-09-1938 Man 

L.G.M. Groetelaars 25-09-1929 Man 

E.A.C. Theunissen 24-01-1944 Man 

B.H.M. Simmelink 02-12-1949 Man 

J.H.M. Velmans 19-05-1950 Man 

D.H. Burhenne 30-05-1939 Man 

J.M.W.H. van Liempt 24-02-1930 Man 

A. Kooij 10-06-1946 Man 

M.C. Göertz-van Lare 28-07-1931 Vrouw 

M.W.J. Linssen 10-04-1939 Man 

M.A. Reutelingsperger-Rievers 14-12-1929 Vrouw 

A.M. Driessen 13-11-1940 Man 

C.W. Postulart-Hovens 17-03-1932 Vrouw 

E.M. Peeters 29-05-1939 Man 

L.G.A.M. Parren 05-06-1942 Man 

J.V.M. van Gestel 10-05-1938 Man 

T.G. Peeters-Conrads 30-06-1924 Vrouw 

R.C. Kuipers 07-10-1931 Man 

A.T. van den Broek 18-01-1941 Man 

W.J. Hendrix 10-03-1938 Man 

H. Martens 18-12-1943 Man 

W.R.M. de Wit 19-04-1947 Man 

C.M.J.W. Holthuijsen 01-02-1944 Man 

E.C. de la Houssaye 11-04-1942 Man 

J.C.J.A. Hermans 09-01-1937 Man 

J.M. Jacobs 05-07-1939 Man 

P.G. Vercoulen 29-03-1938 Man 

P.C.A. Klaassen-Gatzen 08-04-1936 Vrouw 

P.H.M.B. Theelen 10-04-1945 Man 

J.M.E. Stappers-Schoof 08-08-1931 Vrouw 

J.H. van den Hoef 10-03-1940 Man 

W.J.M. van de Vorle 02-01-1943 Man 

J.A. Gielens 17-03-1947 Man 

F. Simons 24-06-1950 Man 

L.B. Heuts 30-07-1933 Man 

J.P.H.M. Keizer 10-06-1949 Man 

G.H.M. Timmermans-Jacobs 30-07-1932 Vrouw 
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L.J.M. Sieben 24-04-1926 Man 

E.J.J.C. van Groeningen 27-05-1932 Man 

A.G.M. Vrolijk-Albersen 17-07-1947 Vrouw 

J.A.T. Moors 27-04-1935 Man 

J.L. Flinsenberg 07-11-1930 Man 

W.T.M. Jaspers 12-09-1950 Vrouw 

J.H. Schreurs 28-03-1932 Man 

J. de Vries 08-07-1940 Man 

W.A.F. van de Wetering 03-11-1932 Man 

A.D.F. Swarttouw 25-04-1939 Man 

J.H. Sonnemans 13-04-1942 Man 

M.J. de Bruin-van Ingen 13-02-1951 Vrouw 

J.G.W. Bouten 21-02-1940 Man 

C. van Ek 22-07-1936 Vrouw 

A. van den Adel-Willemsen 02-01-1924 Vrouw 

A.A. Berkelaar 27-04-1946 Man 

W.C. Haket 11-01-1934 Man 

M.H. Betzel 18-04-1945 Man 

H.J.A. Lommen 05-04-1932 Man 

O.J. Kust 06-06-1929 Vrouw 

A.A.G. Ammerlaan 26-02-1927 Man 

E.J.G. Haanen 28-06-1926 Man 

T.P.H. Vullings 15-03-1935 Man 

J.J. Christiaans 21-09-1938 Man 

T.H.M. Bongers 26-04-1944 Man 

A. Dorenbos 06-04-1933 Man 

H.H.M. Hornix 13-10-1947 Man 

A.J.G. Faassen 15-02-1945 Man 

R.H.M. Reijnen 16-08-1941 Man 

K. Pieters 13-07-1944 Man 

P.J.A. Kuijpers 29-06-1942 Man 

M.J. van der Sangen 21-08-1945 Man 

M.H.J.M. van der Haghen 25-11-1952 Man 

L.J.A. Paans 16-09-1935 Man 

A.F.C. de Jonge 26-08-1933 Man 

P.G. Faber 17-07-1953 Man 

F.H.A. Knorr 03-10-1939 Man 

H.J.G. van den Ham 12-12-1939 Man 

J.J. Bouwmeester 10-03-1941 Man 

C.A.F. Schoen 07-02-1946 Vrouw 

E.M. Jacobs 15-02-1939 Man 

H.T. Rievers 14-10-1935 Man 

A.C. Beijnvoort 29-08-1926 Vrouw 
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Verslag van de schriftelijke Algemene Ledenvergadering – 3 december 2020 

De benodigde informatie is per email en per post aan de leden verstuurd  
 

1.  Inleiding 
 
Door de corona maatregelen van de regering hebben wij ook de Algemene Ledenvergadering van 3 

december schriftelijk moeten afhandelen. 

Hierdoor zijn wij niet in staat geweest aan onze statutaire verplichtingen te voldoen om u in 

vergadering te informeren over het wel en wee en de huishouding van de vereniging.  

Naast het bericht van de voorzitter heeft u daarom de stukken die normaliter op de Algemene 

Ledenvergadering aan de orde zouden komen, via email/post ontvangen. 

 

2.  Verslag vorige vergadering juli 2020 
Er zijn geen opmerkingen binnen gekomen bij het secretariaat en derhalve is het verslag 
goedgekeurd. 

3.  Bestuursmededelingen 
Hierbij wordt verwezen naar het bericht van de voorzitter, waarin o.a. aan de orde kwamen: 

• de situatie bij ons pensioenfonds PME 

• begroting 2021, contributie 2021 en verwacht resultaat 2020 

• uitbreiding bestuur in de persoon van Enwieke van Herwaarden 

• benoeming kascontrole in de persoon van Faas Pijpers. 

 
Tevens ontving u een overzicht van onze overleden Océ collega’s in 2019. 
 
Bij het secretariaat zijn geen opmerkingen of bezwaren binnengekomen. Dit betekent dat de 
begroting en contributie 2021 zijn goedgekeurd en de Algemene Vergadering heeft ingestemd met 
de benoeming van Enwieke van Herwaarden als bestuurslid en Faas Pijpers als lid van de 
kascommissie. 
 
 

 
M. Verlinden 
Secretaris 
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Jaarverslag van de Vereniging van Gepensioneerden Océ 1 januari t/m 31 december 2020 
 
Algemene Ledenvergaderingen 
 
Door Corona is het in 2020 helaas niet mogelijk geweest fysiek bij elkaar te komen voor de Algemene 
Vergaderingen. Het bestuur vindt dit zeer jammer, want de bijeenkomsten van de VG-Océ hebben 
behalve het officiële gedeelte ook een sociaal karakter. 
Beide vergaderingen hebben in 2020 schriftelijk plaatsgevonden. 
 
Algemene ledenvergadering 3 juli 2020 
Tijdens deze vergadering kwamen de volgende huishoudelijke punten aan de orde:  

• Jaarverslag van de Secretaris en Financieel verslag van de Penningmeester 2019 

• Verslag van kascontrolecommissie over de jaarrekening 2019 

Op beide documenten zijn geen bezwaren binnengekomen bij de Secretaris en deze zijn derhalve 
goedgekeurd door de ALV. 
Tevens werd decharge verleend aan het bestuur voor het gevoerde beleid. 
 
Algemene ledenvergadering 3 december 2020  
Tijdens deze vergadering kwamen o.a. de stand van zaken financiën 2020 en begroting 2021 aan 
de orde.  

De begroting 2021 en de contributie voor 2021 zijn goedgekeurd door de ALV (er zijn geen 
bewaren binnen gekomen bij de Secretaris). 

Ten aanzien van de voorgestelde benoemingen van Enwieke van Herwaarden als bestuurslid en 
Faas Pijpers als lid van de Kascommissie zijn geen bezwaren binnengekomen en deze zijn dus door 
de Algemene Ledenvergadering bekrachtigd. 

Van beide schriftelijke vergaderingen is een verslag gemaakt. De verslagen zijn te vinden op onze 
website www.vg-oce.nl 
 
Bestuur VG-Océ 
In 2020 vergaderde het bestuur 5x, waarvan een aantal digitaal plaats vonden.  
In 2020 is Enwieke van Herwaarden benoemd in het bestuur en het bestuur bestaat per 3 december 
2020 uit: Gerco Wilbrink (voorzitter), Marij Verlinden (secretaris en bestuursondersteuning Koepel 
Gepensioneerden), Jo Feron (penningmeester), Martin Oomens (contactpersoon voor VOG-PME en 
de regiobijeenkomsten van de Koepel Gepensioneerden), Henk Mariën (webmaster en 
contactpersoon voor de regiobijeenkomsten van de Koepel Gepensioneerden), John Gaal 
(vertegenwoordiger bij Algemene Vergaderingen van de Koepel Gepensioneerden) en Enwieke van 
Herwaarden (sociale activiteiten). 
 
Website VG-Océ 
De website wordt up-to-date gehouden door onze webmaster Henk Mariën. 
 
Contributie 
Over 2020 werd een contributie geheven van Euro 7,50.  
 

http://www.vg-oce.nl/
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Publicaties 
In 2020 ontvingen de leden 2 uitgebreide nieuwsbrieven, 6 nieuwsflitsen en 2 berichten van de 
voorzitter. 
De digitale nieuwsbrieven van de Koepel Gepensioneerden werden op onze website geplaatst. 
 

Lidmaatschappen 
VOG-PME 
De VG-Océ is lid van de VOG-PME. Twee afgevaardigden van de VG-Océ hebben zitting in het bestuur 
van de VOG-PME. Hub Wetzels is lid van het Verantwoordingsorgaan PME. 
Het doel van VOG-PME is de belangenbehartiging van degene die een pensioen ontvangt van het 
Pensioenfonds van de Metalektro PME. Dit doel wordt bereikt door onder meer: 
- de kandidaatstelling van gepensioneerden voor het Bestuur en Verantwoordingsorgaan van PME; 
- regelmatig overleg met Bestuur en staf van PME; 
- aansluiting bij koepelorganisaties van gepensioneerden, die zich vooral richten op de actieve 
beïnvloeding van de politieke besluitvorming op het gebied van pensioenen. 
In 2019 is veelvuldig overlegd over een nieuwe structuur van de VOG-PME. Een besluit over de 
nieuwe organisatiestructuur is nog niet genomen. 
 
Koepel Gepensioneerden  
Vanaf 1 januari 2020 is de fusie tussen de KNVG en NVOG een feit en is de VG-Océ lid van de Koepel 
Gepensioneerden, de grootste seniorenorganisatie in Nederland. De Koepel Gepensioneerden blijft 
aandacht besteden aan pensioen, inkomen en koopkracht en zorg, welzijn en wonen. 
De VG-Océ was sinds 1 januari 2013 van de KNVG. 
 
De VG-Océ en alle andere lidverenigingen worden deskundig vertegenwoordigd bij relevante 

discussies op landelijk niveau voor de terreinen die voor gepensioneerden en senioren relevant zijn: 

• De Koepel Gepensioneerden is nauw betrokken bij de totstandkoming en verdere invulling van 

de nieuwe pensioenwetgeving en treedt op als gesprekspartner van politici en wetgevers.  

• Ook vertegenwoordigt Koepel Gepensioneerden haar achterban, op hoog politiek niveau bij het 

Ministerie van Zorg, Welzijn en Sport, op de terreinen Zorg, Welzijn en Wonen met zetels in de 

Raad van Ouderen. Hier is onze voornaamste ambitie om een betaalbare, toegankelijke en 

kwalitatief hoogwaardige zorg en adequate huisvesting van gepensioneerden en andere senioren 

te bevorderen.  

• De Koepel overlegt direct met het Ministerie van Financiën over praktische zaken in relatie tot 

betalingsverkeer. 

• Onze standpunten zijn gebaseerd op de adviezen van onze zeer deskundige specialisten op de 

bovengenoemde beleidsterreinen. 

• Door speciale regelingen met aanbieders kunnen bij de Koepel Gepensioneerden aangesloten 

lidverenigingen gebruik maken van kortingen voor hun leden op het gebied van 

zorgverzekeringen, schadeverzekeringen en aanbiedingen van consumentenproducten. 

• Koepel Gepensioneerden biedt een organisatiestructuur die kennisuitwisseling tussen 

verschillende lidverenigingen faciliteert; dit kan door middel van uitwisseling tussen verenigingen 
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met een gelijke sectorachtergrond (bv banken) of juist in regionaal verband met verenigingen 

met verschillende achtergrond. 

 
 
 
Aantal leden 
Per 31 december 2020 bedroeg het aantal leden 855 personen. 

• In 2020 hebben we 15 nieuwe leden mogen verwelkomen. 

• Volgens informatie van nabestaanden en PME zijn in 2020 45 leden overleden.  

• 20 leden hebben het lidmaatschap opgezegd om uiteenlopende redenen. 

 
Marij Verlinden  
Secretaris VG-Océ 
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Financieel Jaarverslag 2020    

Bedragen in Euro     

    

Resultatenrekening 
Actual 2020 Budget 2020  Actual 2019 

Totaal inkomsten 6.580 6.600 6.637 

Totaal uitgaven 4.869 6.600 4.793 

Resultaat boekjaar  1.711 0 1.844 

Specificatie inkomsten:       

Contributies 6.570 6.600 6.637 

Rente 10 0 0 

Totaal inkomsten 6.580 6.600 6.637 

Specificatie uitgaven:       

Contributies KNVG en VOG PME  1.177 1.450 1.598 

Drukwerk en portokosten 1.644 1.300 356 

Reiskosten  506 1.200 1.176 

Bestuurskosten 1.241 1.320 1.371 

Bankkosten 284 300 274 

Ledenvergaderingen/-activiteiten 0 1.000 0 

Kosten website 17 30 17 

Overige kosten 0 0 1 

Totaal uitgaven 4.869 6.600 4.793 

    

Balans per 31 december 
Actual 2020 Budget 2020  Actual 2019 

Debiteuren 22 0 37 

Nog te ontvangen bedragen 0 0 0 

  22 0 37 

        

Bankrekening 1.699 137 328 

Spaarrekening 34.000 32.700 32.700 

  35.699 32.837 33.028 

Totaal activa  35.721 32.837 33.065 

Algemene reserve  14.548 12.837 12.837 

Reserve bijstandsfonds 20.000 20.000 20.000 

  34.548 32.837 32.837 

Vooruit ontvangen contributie 52 0 15 

Nog te betalen kosten 1.121 0 213 

  1.173 0 228 

Totaal passiva  35.721 32.837 33.065 
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Toelichting cijfers 2020 
 
De inkomsten zijn nagenoeg gelijk aan het budget. 
 
Reiskosten zijn lager gebleven dan het budget, daarentegen zijn er meer kosten voor porto en 
drukwerk.  
Het gebudgetteerde bedrag voor ledenactiviteiten is niet gebruikt. 
 
Na toevoeging van het resultaat van € 1.711 komt de Algemene Reserve eind 2020 uit op € 14.548. 
 
 
 
Jo Feron 
Penningmeester 
 
 
NB:  
Voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de financiële details → zie separaat bijgevoegde presentatie 
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Betreft: Herbenoeming Bestuursleden 
 
Inleiding  
Volgen het rooster van aftreden van het Bestuur van de VG-Océ treden in april 2021 de volgende 
bestuursleden statutair af: 
 
1. Mevrouw Marij Verlinden, bestuurslid sinds 9 mei 2012 en 
2. De heer John Gaal, bestuurslid sinds 29 april 2015 
 
Voorstel  
Het bestuur stelt aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) voor beide bestuursleden te 
herbenoemen voor een termijn van 3 jaar. 
 
Motivatie 
Voor Marij Verlinden geldt dat haar statutaire benoemingstermijn in april afloopt aangezien zij door 
de ALV reeds 2 maal is herbenoemd en zij dus statutair gezien niet herbenoembaar is. Echter, 
aangezien Marij als secretaris van de VG-Océ, gezien haar kennis en functioneren en haar contacten 
binnen Océ/Canon, alsmede door haar secretariaatsfunctie bij de Koepel Gepensioneerden, een 
absolute spilfunctie vervult in het bestuur en voor de leden van uw vereniging verzoekt het bestuur 
de ALV om een uitzonderlijke ontheffing te verlenen van de statuten en Marij voor een vierde 
termijn van 3 jaar te herbenoemen.   
 
Voor John Gaal geldt dat hij normaal statutair benoembaar is voor een derde termijn. Als bekende 
oud-Océ-er met zeer veel contacten binnen de organisatie en met name binnen R&D, waar wij onze 
ALV’s mogen houden, en als onze vertegenwoordiger in de vergaderingen van de Koepel 
Gepensioneerden en notulist van de bestuursvergaderingen en ALV’s is ook John voor de vereniging 
van onschatbare waarde. 
 
Aanbeveling 
Vandaar dat wij als bestuur hun herbenoeming, zoals boven gemotiveerd, van harte bij u 
aanbevelen. 
 
Namens het bestuur van de VG-Océ 
 
Gerco Wilbrink 
Voorzitter 
 
 
 
 


